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Verksamhetsberättelse 2020 Rallylydnad Distrikt Stockholm
Verksamhetsplanen i sektor rallylydnad
Utifrån verksamhetsplanen nedan skapad i december 2019 har sektorn genomfört
aktiviteter enligt plan. En del förändrades i och med Corona, dock har vi med flexibilitet och
digitala metoder genomfört det mesta.
Årsplan 2020 rally
NM - Nordiskt Mästerskap ??

Domarträff
Regelrevideringsmöte
distrikt
Regelrevideringskonferens

Nätverksmöte 2

Inspirationsträff Instruktörer

Föreläsning rally
Nätverksmöte 1
Domarträff

Föreläsning rally

Tävlingsplanering 2021
DM - Distriktsmästerskap

Inspirationsmöte för nätverket
– träningstips instruktör

Ev Instruktörsutbildning?
Solvalla Djurens Helg

SM

Ev Domarutbildning

Genomförda aktiviteter
Tävlingar
• DM
Vi har i samarbetet med Värmdö BK arrangerat DM 2020 i september. DM har inte
genomförts på några år, vi ändrade statuterna förra året för att göra tävlingen
officiell och därmed attraktivare. 24 mästarklassekipage deltog. Distriktsmästare blev
Anne-Marie Folkesson från Stockholm Södra BK.
•

NM
I december/januari startade ett ganska omfattande arbete med förberedelserna inför
NM 2020. Vi har skapat en projektplan samt ett antal projektgrupper som ansvarar
för olika delar, budgeterat, haft kontakt med SKK om mässan, SBK om upplägg, dialog
med hotell, tagit fram sponsorprogram och börjat kontakta företag etc
Projektet blev i mars uppskjutet till 2021 pga corona.
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Domarnätverk och tävlingsplanering
Distriktet har alldeles för få domare inom rally vilket påverkar mängden tävlingar samt gör
att klubbarnas arbetsinsats för att skaffa domare upplevs övermäktig.
•

Domarnätverk
Utifrån ovan har vi skapat ett nätverk med de 5 aktiva domarna i distriktet.
o Vi startade upp nätverket i januari med ett initialt och relationsskapande
möte med alla distriktets domare. Beslutade då om två domarmöten per år.
o Årets andra möte var digitalt och fokuserade på att bemanna distriktets
tävlingar enligt nedan

•

Tävlingsplanering
Vi har tagit på oss rollen att i år prova att koordinera klubbarnas önskemål om
tävlingar. De har lämnat in önskemål till oss och vi har utifrån det pusslat ihop datum
och klasser till en bra mix. Utifrån den planen har möten genomförts med domarna
som resulterade i att det är domare bokade till alla de tävlingar som klubbarna vill
genomföra nästa år. Klubbarna är jätteglada och lättade och vi kommer att
genomföra fler tävlingar än de senast åren. Önskemålen registrerar sedan klubbarna
via SBK tävling som vanligt, men det är redan koordinerat och klart (processen är
avstämd och stöttas av kansliet).

Domarutbildning
•

•

På grund av brist på domare har vi initierat och lagt tid på att genomföra en
domarutbildning. Det är få deltagare men varje domare kommer att göra skillnad i
vår situation. En av tre hann bli färdig/auktoriserad trots corona. Övriga genomför sin
examination i vår.
Distriktet har tillsammans med Värmdö BK genomfört två inofficiella tävlingar för att
skapa förutsättningar för att domaraspiranterna ska kunna genomföra de praktiska
uppgifterna och bli klara så snart som möjligt.

Nätverket med distriktets klubbar
Vi har sedan 2019 ett nätverk med ett tjugotal representanter från 9 aktiva klubbar. Vi har
två möten om året, vår och höst. Diskussionerna från höstmötet i november ligger till grund
för verksamhetsplanen 2021.
Regelrevideringen
•

Vi har haft två digitala möten med klubbarna i distriktet för att gå igenom
regelrevideringen. Därefter har klubbarnas synpunkter sammanställts och för
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närvarande är två deltagare från distriktet är anmälda till regelrevideringskonferensen som skjutits upp till 2021.
Instruktörer
•

•

En ”inspirationsdag/vidareutbildning för instruktörer i mars blev uppskjuten pga
corona men kunde istället genomföras i oktober. 9 st instruktörer samlades med en
inhyrd lärare. Dagen var uppskattad och motsvarande evenemang kommer att
genomföras årligen.
Instruktörsutbildning genomfördes ej.

Evenemang
•
•

”Djurens helg” på Solvalla ställdes in av förbundet pga corona.
Föreläsningar var med i planen men vi har avstått att anordna sådana.

Åsa Grundén och Irma Larsson Purins
Ansvariga för sektor Rallylydnad i Stockholmsdistriktet

